راهنمای ثبت نام اینترنتی و راهنمای سیستم اتوماسیون آموزشی

در ابتدا متذکر می شویم که حتما برای شروع فرآیند ثبت نام از مرورگر Internet
 Explorerاستفاده نمایید.
سیستم اتوماسیون آموزشی ،سیستمی جامع برای انجام تمامی امور دانشجویی و آموزشی مرکز میباشد .در این قسمت به
توضیح مختصری از روند ثبت نام اینترنتی از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی پرداخته میشود.
الف -راهنمای دریافت شناسه کاربری و رمز عبور
کاربر)دانشجو ( پس از ورود به آدرس ht t p://ess.f abad-i he.ac.i r/sess/scri pt /spcl ogi n.aspx
اطالعات الزم را وارد نموده وبا کلیک بر روی دکمه جستجو شناسه کاربری و رمز عبور برای استفاده از سیستم
اتوماسیون آموزشی دریافت نماید)مانند شکل زیر(.
نام کاربری حرف  sو در ادامه یک عدد شش رقمی است که آن عدد شش رقمی شماره دانشجویی شماست

با کلیک کردن بر گزینه ورود به سیستم اتوماسیون آموزشی و دانشجویی وارد صفحه زیر می شود .کاربر در این
صفحه می تواند رمز عبور خود را بر اساس دستورالعمل تغییر دهد.

ب -تکمیل اطالعات پایه
کاربر پس از دریافت رمز عبور جدید ،وارد صفحه تکمیل اطالعات پایه می شود و باید موارد خواسته شده را تکمیل و تأیید
نماید.دکمه تایید دومین دکمه سمت راست در نوار باالیی هر صفحه است > --که با قرار دادن نشانگر ماوس روی آن
عملکرد هر دکمه را مشاهده میکنید.

پس از تأیید صفحه اطالعات فردی کاربر وارد صفحه اصلی سیستم اتوماسیون می شود.

ج -شروع فرآیند ثبت نام
پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور و ورود به صفحه اصلی سیستم اتوماسیون ،از منوی سمت راست گزینه فرآیندها را
انتخاب نمایید.

پس از انتخاب گزینه فرآیندها وارد صفحه زیر می شوید .گزینه " اجرای فرآیند جدید از فرآیند با شماره مرجع "را انتخاب و
عدد "  " 14را کادر مقابل آن وارد نموده و دکمه تأیید را از منوی سمت چپ باالی صفحه انتخاب نمایید.

فرآیندی با نام" ثبت نام دانشجویان جدید کارشناسی ناپیوسته  " 1396در همین صفحه ایجاد میگردد .با
کلیک بر روی فرآیند مورد نظر وارد صفحه ثبت نام می شوید.

در این صفحه تمام مراحل ثبت نام با شماره مرجع های  86الی  96قابل مشاهده است .با کلیک کردن بر روی هر مورد،
وارد صفحه مورد نظر می شوید.
ج . 1-اولین گزینه " پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام "است  .مبلغ هزینه ثبت نام سیصد و پنجاه هزار ریال ) ( 350000
ریال است.
که با ورود به صفحه پرداخت الکترونیکی مبلغ مورد نظر را پرداخت نموده و گزینه" ذخیره و ارسال "را کلیک کنید.

ج - 2.گزینه دوم " فرم تعهد نامه اشتغال "است .با کلیک بر این گزینه وارد صفحه زیر می شوید .گزینه" تایید دانشجو "
را عالمت گذاشته و بر روی" ذخیره و ارسال " کلیک کنید.

ج . 3-گزینه سوم " فرم وزارتی شماره  5برای دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و دکترای حرفه ای "است .با کلیک
کردن بر این گزینه وارد صفحه زیر می شوید .با مطالعه کامل و در صورت عدم وجود هر گونه ایراد  "،تأیید دانشجو "را
عالمت گذاشته و بر روی گزینه" ذخیره و ارسال "کلیک کنید.

ج - 4.گزینه بعد " فرم وزارتی شماره " 1است .با کلیک کردن بر این گزینه وارد صفحه زیر می شوید .پس از مطالعه و
عدم وجود هرگونه ایراد ،گزینه" تإیید دانشجو "را عالمت زده و دکمه" ذخیره و ارسال "را عالمت بزنید.

ج . 5-گزینه پنجم " فرم امور دانشجویی "است .با کلیک بر آن وارد صفحه زیر می شوید در این صفحه تمام اطالعات
فردی دانشجو وارد شده است .پایین این صفحه افرادی که متقاضی خوابگاه ،وام دانشجویی و سلف سرویس هستند یکی
از گزینه های" می باشم "یا " نمی باشم "را انتخاب می کنند و سپس دکمه "ذخیره و ارسال " را کلیک می
کنند.

ج - 6.گزینه بعد" فرم ارسال مدارک "است .گزینه" تإیید دانشجو "را عالمت بزنید .و دکمه" آپلود فایلها و
تصاویر پیوست "پایین صفحه را کلیک نمایید.
سپس وارد صفحه زیر می شوید .در این صفحه تمام مدارک خواسته شده را اضافه نموده و در پایین صفحه گزینه
"ذخیره و ارسال "را کلیک نمایید.

ج - 7.گزینه پایانی" تایید کارشناسان "می باشد که تایید آن بر عهده کارشناسان آموزش دانشگاه می باشد.
در پایین این صفحه نیز گزینه" ذخیره و ارسال "را کلیک نمایید.

پایان فرآیند ثبت نام

